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MUSTAFA SÂMÝ EFENDÝ

(ö. 1855)

Osmanlý sefiri ve sefâretnâme yazarý.
˜ ™

Ýstanbul’da doðdu. Kaynaklarda çocuk-
luk ve ilk gençlik yýllarý hakkýnda bilgi yok-
tur. Memuriyete Defterdar Mektûbî Kale-
mi’nde baþladý; ardýndan hamamlar kâ-
tipliði, ihtisab kâtipliði, bazý vezirlerin di-
van kâtipliði görevlerinde bulundu. 1833
yýlýnda hâcelik rütbesi verildi, kýsa bir sü-
re sonra Viyana sefâreti kâtipliðine tayin
edildi. Ýstanbul’a dönüþünde Âmedî Kale-
mi hulefâlýðýna getirildi. 1838’de Paris se-
firi Fethi Ahmed Paþa’nýn maiyetine baþ-
sýrkâtibi olarak gönderildi. 27 Nisan’da Ýs-
tanbul’dan yola çýkan Sâmi Efendi Malta,
Napoli, Roma, Floransa, Milano, Venedik,
Trieste, Viyana, Prag, Berlin, Frankfurt,
Brüksel ve Londra gibi Avrupa’nýn belli
baþlý þehirlerine uðrayan bir güzergâh
üzerinden 23 Eylül’de Paris’e ulaþtý. Bu
seyahate ve Paris’te bulunduðu yýllara ait
intibalarýný Avrupa Risâlesi adýyla kale-
me aldýðý sefâretnâmesinde anlatmýþtýr.
1839’da Ýstanbul’a dönüþünün ardýndan
Posta ve Telgraf nâzýrý oldu. Avrupa Risâ-
lesi’nin yayýmlanmasýndan sonra da Tak-
vimhâne nâzýrlýðýna getirildi (1840). Tak-
vîm-i Vekåyi‘de devrin önemli siyasî ge-
liþmelerine dair bazý yazýlar kaleme aldý.
Takvimhâne nâzýrlýðýndan Mayýs 1841’de
azledilen Sâmi Efendi’nin azline sebep,
Ahmed Lutfi Efendi’nin bildirdiðine göre
kendi örf ve âdetlerimizi kötüleyip Avru-
pa’yý övmesi, bu yoldaki ölçüsüz sözleri ve
özellikle Mustafa Reþid Paþa’ya intisabý
ile Tanzimat’ýn ilâný ve uygulanmasý sýra-
sýnda birtakým yanlýþ davranýþlarý olmuþ-
tur. 1846’da Ziraat Meclisi âzasý, kýsa bir
süre sonra da Viyana maslahatgüzârý ol-

du. Eylül 1846’da Berlin sefiri olarak gö-
revlendirildi. Aðustos 1849’da ûlâ sýnýf-ý
sânîsi rütbesine yükseltilip Tahran sefirli-
ðine tayin edildi. Haziran 1851’de tekrar
azledilerek Ýstanbul’a döndü. Vefatýnda
Haydarpaþa Kabristaný’na defnedildi.

Mustafa Sâmi Efendi’den bahseden kay-
naklar onu güzel sözlü, kibar meclislerinde
kabul gören, þiir ve inþâdan anlayan, fakat
ayný zamanda hasis, biraz patavatsýz olarak
tanýmlar. Kendisi Avrupa Risâlesi’nde dil
bilmeyen bir bürokrat olduðunu, uzun yýl-
lar Avrupa’da kalmasýna raðmen bir ya-
bancý dil öðrenemediðini, bunun da za-
manýnýn büyük bir kýsmýný hastalýklarla ge-
çirmiþ olmasýndan kaynaklandýðýný söyler.
Ahmet Hamdi Tanpýnar, Mustafa Sâmi
Efendi’nin cüretli bir Avrupalýlaþma taraf-
tarlýðý ile kendinden öncekilerden, hatta
çaðdaþlarýndan ayrýldýðýný, “dikkatlerinin
satýhta dolaþmayýp az çok derine” indiði-
ni ve bu yüzden ona “Avrupa’yý üzerinde
düþünmek þartýyla görenlerin” baþýnda yer
vermek gerektiðini yazar. Mustafa Sâmi
Efendi, Avrupa’yý belki de yabancý dil bil-
memesinin ve kültürünün eksikliði sebe-
biyle kurumlarýn, sosyal iliþkilerin, sanayi
ve teknolojinin arka planýný sorgulamadan,
ancak yer yer Osmanlý toplumu ve içti-
maî þartlarýyla kýsmî mukayeselere baþ-
vurarak hayranlýkla anlatmýþ ve Avrupa-
lý’nýn mükemmelliðinden hararetle bah-
setmiþtir. Gerek bu tavrý, gerekse ülkede
Batýlýlaþma doðrultusunda yürütülen yeni-
lik hareketlerinin öncüsü olmasý dolayýsýy-
la çevresinde bir mahfilin oluþtuðu Mus-
tafa Reþid Paþa’ya intisabý Sâmi Efendi’yi
devrinde birtakým tenkitlerin hedefi yap-
mýþtýr.

Mustafa Sâmi Efendi’nin yayýmlanmýþ
tek eseri olan kýrk sayfalýk Avrupa Risâ-
lesi, Paris’e yaptýðý seyahatin ve sefâret
baþkâtipliðinde bulunduðu yýllarýn Paris’i-
nin izlenimlerini anlattýðý bir eserdir. Özet
halinde bir seyahat tutanaðý mahiyetinde-
ki birinci bölümde Paris’e ulaþýncaya ka-
dar uðradýðý ülkelerin, gördüðü þehirlerin
coðrafî özelliklerini, halkýn yaþayýþýný, ta-
rihî eserlerini, topraðýndan geçtiði dev-
letlerin askerî gücünü, politik usullerini,
nüfusunu, dinî özelliklerini, turistik yer-
lerini, sanat eserlerini, eðitim, kültür ve
saðlýk kurumlarýný, ilim ve teknolojideki
ilerlemeleri kýsa temaslarla anlatýr. Ýkinci
bölümde Paris’teki izlenimlerini dile geti-
rir, genel ve sathî deðerlendirmelerde bu-
lunur. Eserin “Der Beyân-ý Ahvâl-i Umû-
miyye-i Avrupa” kýsmý yazarýn asýl yorum
ve mukayeseler yaptýðý, kýsmen de olsa
sosyal, kültürel ve siyasî dikkatlere açýl-

maya çalýþtýðý bölümdür. Avrupa Risâle-
si’ni devrin kültür ve düþünce hayatý açý-
sýndan önemli yapan özelliklerinden biri
de dönemin Türk aydýnýnýn zihnine taþýdý-
ðý birtakým yeni isim, terim ve kavramlar-
dýr. Eserin küçük hacmine raðmen dev-
rinin kültür hayatýna getirdiði bu kavram
ve terimlerin dönemin düþünce hayatýna
olan katkýlarýna Sâmi Efendi’den bahse-
den kaynaklarýn birçoðunda dikkat çekil-
miþtir. Tanpýnar, devrine göre oldukça sa-
de bir dille yazýldýðý görülen eserin üslû-
bunda, cümle yapýlarýnda Þinâsi’nin ve
Nâmýk Kemal’in cümlelerinin ilk örnekle-
rini bulur. M. Fatih Andý, daha önce iki de-
fa basýlan (1256, 1268) Avrupa Risalesi’-
ni bir incelemeyle birlikte yeniden yayým-
lamýþtýr (bk. bibl.). Sâmi Efendi’nin bazý
þiirleri de vardýr.
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(ö. 1183/1769)

Osmanlý matematik
ve astronomi âlimi, þair.

˜ ™

Cebeci Ocaðý Baþkethüdâsý Sâlih Efen-
di’nin oðludur. Kethüdâ Kalemi’nden ye-
tiþti ve bir süre Mýsýr’da kaldýktan sonra
1169 (1756) yýlýndan itibaren sýrasýyla ket-
hüdâ kâtipliði, Tersane eminliði, Darphâ-
ne nâzýrlýðý, baþmuhasebecilik, Haremeyn
muhasebeciliði, ordu kâtipliði ve vekâle-
ten defter eminliði görevlerinde bulundu;
Receb 1183’te (Kasým 1769) vefat etti ve
Üsküdar’da defnedildi.

Mustafa Sýdký’nýn Osmanlý ilim tarihi
açýsýndan en önemli faaliyeti klasik mate-
matik eserlerini istinsah, tashih ve tahrir


